REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W GDYNI W
CZASIE EPIDEMII
Obowiązuje od 1 września 2020 r.
I Postanowienia ogólne
1. Regulamin powstał w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia z dnia
4 maja 2020 r., aktualizacja 21 sierpnia 2020 r.
2. Celem
wprowadzenia
procedur
zawartych
w
regulaminie
jest
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje
chorobę COVID-19, w środowisku szkolnym – w SP nr 46 w Gdyni.
II Sposób organizowania zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie kl.4-8 zobowiązani są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły
poza obrębem sal lekcyjnych. Wymóg noszenia maseczek nie obowiązuje
tylko podczas trwania zajęć lekcyjnych oraz spożywania posiłków.
3. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad higieny - częste
mycie lub dezynfekcja rąk.
4. Dzienny plan zajęć uczniów ogranicza ich przemieszczanie się pomiędzy
klasami do niezbędnego minimum.
5. Aby ograniczyć gromadzenie się uczniów, wprowadza się nakaz poruszania
się po szkole zgodnie z oznaczonymi kierunkami ruchu (strzałki na holach
i korytarzach). Uczniowie kl.4-8, którzy zaczynają zajęcia w skrajnych salach –
s.37, s.41, s.42, s.16, s.21 i s.23 spędzają czas przerwy na holu piętro.
6. Klasy 1-3 zamiennie korzystają z przerw międzylekcyjnych (co 2 przerwa poza
salą).
7. Uczniowie podczas przerw przebywają na korytarzu, gdzie znajduje się sala,
w której mają aktualnie zajęcia (z wyłączeniem uczniów z sal skrajnych - patrz
punkt 5).
8. W klasach 0 wychowawcy organizują przerwy adekwatnie do potrzeb uczniowie spędzają je w klasie lub na otwartej przestrzeni szkoły.
9. Organizacja wyjść poza teren szkoły zostaje zawieszona do odwołania.
10. Zabrania się przynoszenia na teren szkoły przedmiotów osobistych. Uczeń
korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników, własnych posiłków
i napojów (wyjątek – obiady na stołówce).
III Przyprowadzanie i odbiór dzieci
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni
wspólnej szkoły (przedsionek przy głównym wejściu), zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk –
środek do dezynfekcji udostępniony przez szkołę .
3. Rodzice uczniów kl.0-3 pozostawiają dzieci pod opieką nauczyciela świetlicy
w przedsionku szkoły lub na dziedzińcu. W tym samym miejscu odbierają
dziecko.
IV Kontakty z osobami z zewnątrz
1. Komunikacja pomiędzy dyrekcją, sekretariatem, nauczycielem bądź
wychowawcą a rodzicem odbywać się będzie głównie drogą telefoniczną
lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
2. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą
przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony
internetowej szkoły.
3. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do podania aktualnych numerów
telefonów, stały kontakt i niezwłoczną reakcję w razie otrzymania wiadomości
o budzącym niepokój stanie zdrowia dziecka.
V Czynności higieniczno-sanitarne
1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do zapoznania
się z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcją użycia środka.
Wszyscy wchodzący mogą skorzystać z płynu do dezynfekcji.
2. Szkoła udostępnia informacje o numerach telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych
(dane kontaktowe umieszczone są przy wejściu do szkoły).
3. Codzienne prace porządkowe prowadzone będą ze szczególnym
uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych.
4. Nauczyciele zapoznają uczniów z instrukcją mycia rąk dostępną
we wszystkich pomieszczeniach, gdzie znajdują się umywalki; kształtują
u swoich uczniów nawyk częstego mycia rąk.
5. Wprowadza się obowiązek wietrzenia sal, głównie w czasie przerw,
a korytarzy co najmniej co godzinę.
VI Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem
1. W przypadku zauważenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych
nauczyciel ma obowiązek zapewnić mu opiekę, przy zastosowaniu środków
ochrony osobistej, odizolować dziecko od innych rówieśników i pracowników
szkoły (umieścić w izolatorium).
2. O wystąpieniu objawów chorobowych nauczyciel zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka w celu dalszego
ustalenia sposobu postępowania.

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą
realizowane zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
VII Pozostałe regulacje
1. Wprowadza się stały harmonogram wydawania obiadów. Dzieci z kl.0-3
korzystają ze stołówki w czasie trwania zajęć lekcyjnych – podczas przerw
ustalonych przez wychowawców lub nauczycieli świetlicy. Dzieci z kl.4-6
spożywają obiady podczas I przerwy obiadowej – tj. 11.30 – 11.50, natomiast
kl.7-8 podczas II przerwy obiadowej – tj. 12.35 – 12.50. Ewentualne zmiany
w harmonogramie uzależnione będą od liczebności uczniów korzystających
ze szkolnej stołówki.
2. W szkole zostaje wyznaczone odrębne pomieszczenie– izolatorium dla osób
z objawami choroby.
3. Podczas realizacji zajęć WF ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
4. Korzystanie z pomieszczeń szatni zostaje wstrzymane do 14 września br.
5. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice bądź opiekunowie oraz uczniowie
zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
(udostępniony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni).
6. Załącznikami do niniejszego dokumentu są szczegółowe regulaminy :
obiektów sportowych, biblioteki, stołówki, świetlicy, szatni, gabinetu pomocy
medycznej.

